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นโยบายเว็บไซตของกรมพัฒนาที่ดิน 
Website Policy of (Organization/Website) 

ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2557 

 

 

1. วัตถุประสงค 

กรมพัฒนาท่ีดิน จัดทําเว็บไซตข้ึนเพ่ือใหบริการขอมูลดานวิชาการ (MIS)   ขอมูลทางดานแผนท่ี 

(GIS) ผลงานวิจัย  ขาวประชาสัมพันธกิจกรรมงานของหนวยงานสูประชาชนท่ัวไป และบุคลากรในสังกัดกรม

พัฒนาท่ีดิน  ในการใชบริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้ ผูใชบริการ

จึงควรศึกษาเง่ือนไข และขอกําหนดการใชงานเว็บไซต และ/หรือเง่ือนไขและขอตกลงอ่ืนใดท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน 

ไดแจงใหทราบบนเว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ท้ังนี้ ในการใชบริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลงท่ี

จะปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดการใหบริการท่ีกําหนดไวนี้ หากผูใชบริการไมประสงคท่ีจะผูกพันตาม

ขอกําหนดและเง่ือนไขการใหบริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตนี้ในทันที 

 

2. เง่ือนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต 

2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณอักษร 

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอ่ืน ๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพอ่ืน ๆ โดยเปน

สวนหนึ่งของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา” 

2.2 เนื้อหาท่ีนําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเจาของ

เนื้อหานั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอนหรือสรางผลงานตอเนื่องโดย

อาศัยเนื้อหาดังกลาวไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจง

จากเจาของเนื้อหานั้น 

2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม หรือหยาบคาย อันกอใหเกิดความไมพอใจ ภายใตความ

เสี่ยงของตนเอง 

2.4 กรมพัฒนาท่ีดิน ทรงไวซ่ึงสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแกไข 

ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ท่ีไมเหมาะสมออกจากบริการ ซ่ึง กรมพัฒนาท่ีดิน อาจจัดเตรียม

เครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการท่ี

เก่ียวของ 

2.5 เว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน อาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการแก

ผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการอ่ืน ๆ หรือ

ขัดแยงตอกฎหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา 

2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการ และเขาถึง

รายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอ่ืน ๆ ท่ีอยูในบัญชีของผูใชบริการได 
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2.7 ในกรณีท่ี เว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน หยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแกผูใชบริการ กรม

พัฒนาท่ีดิน มีสิทธิในการลบขอมูลตาง ๆ ท่ีอยูในบัญชีของผูใชบริการไดโดยไมตองแจงใหผูใชบริการ

ทราบลวงหนา 

 

3. สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูใชบริการ 

3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอ ท่ีถูกตอง 

เปนจริง และเปนปจจุบันเสมอ แกเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดินอันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ลงทะเบียนใชบริการ หรือการใชบริการท่ีตอเนื่อง 

3.2 ผูใชบริการจะใชบริการเว็บไซตนี้ เพ่ือวัตถุประสงคท่ีไดรับอนุญาตตามขอกําหนดของ กรมพัฒนา

ท่ีดินและไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอ่ืน รวมถึงการใชวิธีการ

อัตโนมัติ (การใชสคริปต) นอกจากชองทางท่ี กรมพัฒนาท่ีดินจัดเตรียมไวให เวนแตผูใชบริการจะ

ไดรับอนุญาตจาก กรมพัฒนาท่ีดิน โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได 

3.4 ผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ เว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน 

รวมท้ังเครื่องแมขายและเครือขายท่ีเชื่อมตอกับบริการ 

3.5 ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซํ้า ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพ่ือวัตถุประสงค 

ใด ๆ เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจาก กรมพัฒนาท่ีดิน โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได 

3.6 ผูใชบริการมีหนาท่ีในการรักษาความลับของรหัสผานท่ีเชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ท่ีใชในการเขาถึง

บริการ 

3.7 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใด ๆ รวมถึง กรมพัฒนาท่ีดิน ในความ

เสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด 

 

4. การเช่ือมโยงกับเว็บไซตอ่ืน ๆ 

4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนเปนเพียงการใหบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเทานั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน มิไดมีสวนเก่ียวของหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกตอง ความนาเชื่อถือ 

ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้น ๆ และ กรมพัฒนาท่ีดิน ไมรับผิดชอบตอ

เนื้อหาใด ๆ ท่ีแสดงบนเว็บไซตอ่ืนท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ กรมพัฒนาท่ีดิน หรือตอความ

เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตกรมพัฒนา

ท่ีดิน 

4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของกรมพัฒนาท่ีดิน ผูใชบริการสามารถเชื่อมโยงมายังหนาแรก

ของเว็บไซตของกรมพัฒนาท่ีดินได   โดยแจงความประสงคเปนหนังสือแตหากตองการเชื่อมโยง

มายังหนาภายในของเว็บไซตนี้   จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากกรมพัฒนาท่ีดิน 

แลวเทานั้น   และในการใหความรับผิดชอบดังกลาว  กรมพัฒนาท่ีดินขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะกําหนด

เง่ือนไขใด ๆ ไวดวยก็ได ในการท่ีเว็บไซตอ่ืน ๆ ท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ กรมพัฒนาท่ีดิน  
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จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ท่ีแสดงบนเว็บไซตท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ กรมพัฒนาท่ีดิน 

หรือตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชเว็บไซตเหลานั้น 

 

5. การปฏิเสธความรับผิด 

5.1 กรมพัฒนาท่ีดินจะไมรับผิดตอความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและคาใชจายท่ี

เกิดข้ึนไมวาโดยตรงหรือโดยออม ท่ีเปนผลหรือสืบเนื่องจากการท่ีผูใชเขาใชเว็บไซตนี้หรือเว็บไซตท่ี

เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายท่ีเกิดจากความลมเหลวในการใช

งาน ความผิดพลาด การละเวน การหยุดชะงัก ขอบกพรองความไมสมบูรณ คอมพิวเตอรไวรัส 

ถึงแมวา กรมพัฒนาท่ีดิน จะไดรับแจงวาอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายดังกลาวข้ึน 

นอกจากนี้ กรมพัฒนาท่ีดิน ไมรับผิดตอผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก

บนเว็บไซต หรือเนื้อหาใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ท่ีเกิดจากความเชื่อถือใน

เนื้อหาดังกลาวของผูใชเว็บไซต หรือในความเสียหายใด ๆ ไมวาความเสียหาทางตรง หรือทางออม 

รวมถึงความเสียหายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดข้ึนไดผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวา กรมพัฒนาท่ีดิน จะไม

ตองรับผิดชอบตอการกระทําใดของผูใชบริการท้ังสิ้น 

 

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

6.1 กรมพัฒนาท่ีดิน หรือผูใหอนุญาตแก เว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดินเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายแตเพียงผูเดียว

ในกรรมสิทธิ์ ผละประโยชนท้ังหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใด ๆ ท่ีมีอยูในบริการซ่ึง 

(หนวยงาน/เว็บไซต) หรือผูใหอนุญาตแก (หนวยงาน/เว็บไซต) เปนผูจัดทําข้ึน ไมวาสิทธิเหลานั้นจะ

ไดรับการจดทะเบียนไวหรือไมก็ตาม 

6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน กําหนดใหเปนความลับ โดยไมไดรับความ

ยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจาก กรมพัฒนาท่ีดิน 

6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ ชื่อ

โดเมนของเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก กรมพัฒนา

ท่ีดิน 

 

7. กฎหมายท่ีใชบังคับ 

7.1 การตีความ และการบังคับตามเง่ือนไขการใหบริการฉบับนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายไทย 

 

 

------------------------------------------------ 


